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Kuntayhtymii Raisio-Naantalin vesilaitoksen yhtymikokoukselle

Otemme tarkastaneet Kuntayhtyma Raisio- Naantatin vesitaitoksen hattinnon, kirjanpidon ja
titinpaatdksen titikaudetta 1.1.31.11.7021. Titinpaatds sisettaa taseen, tutoslasketman ja niiden

tiitetiedot seka toimintakertomuksen.

Kuntayhtymdn hallituksen ja muiden tilivelvotlisten velvo[[isuudet

Kuntayhtyman hattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kuntayhtyman hatlinnosta ja
tatoudenhoidosta titikaudetta. Kuntayhtymen hattitus vastaa titinpaetdksen laatimisesta ja siita,
etta titinpaat6s antaa oikean ja riittavan kuvan kuntayhtyman tuloksesta, tatoudettisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaattjksen laatimista koskevien siidnndsten ja
miiiiriiysten mukaisesti. Hat[itus on toimintakertomuksessa tehnyt setkoa kuntayhtymdn sisdisen
vatvonnan ja riskienhaItinnan jarjestamisesta.

Kuntayhtyman hattitus ja muut titivetvoltiset vastaavat myiis sisaisen vatvonnan jarjestamisest; ja
settaisesta sisiiisestd vatvonnasta, jonka ne katsovat tarpeetliseksi voidakseen taatia
titinpaatiiksen, jossa ei ote vaarinkeytdksesta tai virheesta johtuvaa otennaista virheettisyytta.

Tilintarkastajan vetvollisuudet

Olemme tarkastaneet titikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpaat6ksen jutkishattinnon hyvan
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet toimietinten
jasenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Sisaisen
vatvonnan ja riskienhattinnan jerjestamisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen
huomioon toimintakertomuksessa niistd esitetyn selonteon. Muodostamme kasityksen
titintarkastuksen kannatta retevantista sisaisesta valvonnasta pystyaksemme suunnittetemaan
asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme [ausua sisdisen valvonnan
jarjestamisesta mutta emme siine tarkoituksessa, ette pystyisimme antamaan lausunnon
kuntayhtymen sisaisen vatvonnan tehokkuudesta. Lisiiksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.

Otemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu lain
ja yhtymiikokouksen paatdsten mukaisesti. Kirjanpitoa sekii titinpbiittiksen laatimisperiaatteita,
sisettda ja esittdmistapaa otemme tarkastaneet riittevas$ taajuudessa sen toteamiseksi, ettei
titinpaetiis sisiillii otennaisia virheita eika puutteita.

Kuntayhtymen haltintoa on hoidettu tain ia yhtymakokouksen paetirsten mukaisesti.

Kuntayhtyman sisiiinen vatvonta ja riskienhattinta on jarjestetty asianmukaisesti.

Kuntayhtyman titinpaatais on taadittu titinpaattiksen taatimista koskevien saennirsten ja
miiiiriiysten mukaisesti. Titinpiiiitiis antaa oikean ja riittavan kuvan tilikauden tuloksesta,
tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

6Do Ardiator oy (Y.tl mB o9oil2a5-6) kudN llEnalaila BDo-rdlemiin. Emoyhd, A0O Oy oo itseritin€n Jar€n 8rrc lntematiffil Lihitedisii ja tuutuu
kansainvaListei its€neisten 8Do- jisyhtiddn verk6t@.

Tarkastuksen tulokset



BDO

Lausunnot tilinpaHtiiksen hyvSksymisest5 ja vastuuvapauden myiintHmisesta

Esitamme titinpaatiiksen hyvaksymista.

Esitemme vastuuvapauden myijntamistb titivetvottisitte tarkastamattamme tilikaudetta.
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